
  

 

Groepsactiviteiten 
Een uitje met familie, vrienden, de klas of de sportvereniging wordt nog leuker als je samen één of 

meerdere activiteiten onderneemt. Naast de vele recreatieve voorzieningen die Witterzomer rijk is, en 

waar jullie gebruik van kunnen maken, bieden we nog vele andere leuke activiteiten aan. 

 

Activiteiten (z)onder begeleiding 
De meeste van de geboden activiteiten zijn onbegeleid: u haalt de materialen op bij de receptie en 

gaat er zelf mee aan slag. Daarnaast hebben we een aantal activiteiten die begeleid worden door onze 

medewerkers. Bij deze activiteiten is er sprake van een stukje voorbereiding door de medewerkers en 

de volledige begeleiding van de gekozen activiteit. 

 
Per activiteit is aangegeven wat de tijdsduur van de activiteit is en wat het aanbevolen aantal 

personen is. Heeft u een kleinere, of juist grotere groep, dan het aanbevolen aantal, dan adviseren 
wij u graag in de mogelijkheden.

Activiteiten zonder begeleiding 
 

Diverse fietstochten 
Vanaf ons park hebben we diverse fietsroutes uitgezet, door de omgeving van Assen. Er is een 
diversiteit in korte en lange routes. Heeft u geen fietsen bij zich, geen probleem! U kunt bij ons fietsen 

huren in diverse maten en uitvoeringen. De receptiemedewerkers informeren u 
graag over de mogelijkheden. Wij verkopen ook routekaarten van de omgeving, 

o.a. met knooppuntennetwerk.  
 
Tijdsduur   afhankelijk van gekozen route 
Aantal personen  niet afhankelijk 
Fietsroutes    € 0,50 p .st.  

    Fiets huren    v.a. € 6,50 per dag  
 
 

Diverse wandelingen 
Wandelen saai? Helemaal niet! Het is een eenvoudige maar ontspannen activiteit, op bijna ieder 
moment van de dag te doen. Op eigen tempo, alleen of in groepsverband. Leuker wordt het als er 
onderweg ook nog iets te zien is of als er opdrachten moeten worden uitgevoerd. Vanaf de receptie 
van Witterzomer hebben we enkele leuke routes uitgezet in de omgeving van 
het park. Deze routes vertellen u meer over de geschiedenis van uw 
vakantieomgeving. Speciaal voor de kids hebben we de kinder-puzzel-route 
ROEKOE.  
 
Tijdsduur   afhankelijk van gekozen route 
Aantal personen  niet afhankelijk 
Wandelroutes   € 0,50 pst 
Avonturen pad   € 3,80 
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Oergolf 
Lang voordat men ging (boeren)golfen werd er in Drenthe al Oergolf gespeeld. 
Gewapend met een slaghout, een berenvel en een bal ging men in groepen de 
bossen in om dit eeuwenoude spel te spelen. Op Witterzomer kunt u dit nu ook 
ervaren, want er loopt een mooie route over het park.  
Tijdsduur   ca. 1 ½ uur  
Aantal personen  8 tot 100 personen 
Kosten   Tot 12 jaar € 2,75 p.p. / 13 jaar e.o. €  3,75 p.p. 
    
 

Oud-Hollandse spelen 
Koud en regenachtig buiten? Dan is het mogelijk om op de receptie Oud-Hollandse spelen te huren. 
Deze grote spelen zijn geschikt om met meerdere personen tegelijkertijd te spelen, voor jong en oud! 
Enkele voorbeelden: spiegel tekenen, sjoelen en trekbal. Bij elk spel zit een duidelijke uitleg en 
uiteraard krijgt u er ook scoreformulieren bij. Afhankelijk van de grootte van de groep kunt u 
verschillende pakketten reserveren.  
Tijdsduur   dagdeel   
Aantal personen  afhankelijk van het aantal spellen  
Kosten    4 spellen € 18,50 per dagdeel 
    8 spellen € 33,50 per dagdeel 
    12 spellen € 46,50 per dagdeel   
Wij vragen een borg van € 50,00. Voor materialen die zoek of beschadigd raken brengen wij kosten in 
rekening. 
 

GPS tochten 
De nieuwe manier van wandelen: geen papieren route meer, maar een GPS die jullie 
de weg wijst! Het GPS geeft hemelsbreed aan waar je heen moet, dus je moet zelf 
nog je eigen weg bepalen!  Aan de hand van dit vernuftige apparaatje kunnen leuke 
routes gelopen worden, zowel op het park als in de directie omgeving. Ook hebben 
we speciale kinder-puzzel-routes!   
Tijdsduur   Afhankelijk van gekozen route, ca. 2 uur  
Aantal personen  Niet afhankelijk, wij adviseren maximaal  

6 personen per GPS  
   Huur GPS   € 9,50 per GPS incl. route naar keuze per dagdeel  

 

Midget-Putt  
De 18 holes midget-putt-baan is uniek in Nederland! Deze vorm van het reeds bekende midgetgolf 
kent vele nieuwe hindernissen als bruggen en zigzags én een groot deel van de banen is uitgevoerd 
met grote putt-cirkels van kunstgras. De  lengte van de golfbaan (3x groter dan regulier midgetgolf!), 
nieuwe hindernissen, afwijkende baanvormen en de putt-cirkels zorgen voor extra uitdaging en 
verrassingen! 
Tijdsduur  ca. 1 ½ uur  
Aantal personen 2 tot 60 personen 
Midget-Putt  Tot 12 jaar € 6,25 p.p.  /  13 jaar e.o.  € 8,00 p.p.   
   Wanneer u als verblijfsgast op Witterzomer 

bent, gelden andere tarieven. Meer informatie bij de receptie.  
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Klootschieten 
Als u in Drenthe bent, moet u toch echt gaan klootschieten! Dit honderden jaren oude spel kan 
gespeeld worden door jong en oud, want het is zó makkelijk. Elk team krijgt een ‘kloot’ mee 
(verzwaarde bal) die u tijdens het wandelen voor u uit moet werpen. Een leuke manier om een 
wandeling uit te breiden met een wedstrijdelement!  
Tijdsduur   ca. 1 ½ uur 
Aantal personen:  8 tot 100 personen, 8 jaar e.o. 
Kosten    €  4,50 p.p.  

+ € 2,50 p.p. bij bolderkar met versnaperingen (natje en droogje voor 
onderweg)  

 

Activiteiten onder begeleiding 
 

Drentse games  
Bij ons geen highland games of Western games, maar echte Drentse Games! 
No nonsense en met de voeten in de klei (figuurlijk dan). Onder leiding van 
boer Harm of zijn vrouw strijden de teams tegen elkaar op onder andere 
‘spieker sloan’ en de ‘Drentsche vroagen’. Er wordt gestreden om de enige 
echte bronzen Bartje! Drentse Games is inclusief: speluitleg, begeleiding,  
6 spelen en een prijsje voor het winnende team. 
Tijdsduur   1 ½  uur 
Aantal personen  Vanaf 10 personen, 8 jaar e.o.   
Kosten    € 7,50 p.p. 

GPS game (’s avonds) 
Een spannende game in het bos!  Wie weet de meeste punten te verdienen? Over een gedeelte van 
het park zijn emmers met inhoud verstopt, die jullie moeten gaan opsporen aan de hand van het GPS. 
Hoe meer emmers, hoe meer punten! Maar pas op dat u niet de mispoes te pakken krijgt! Gaat u voor 
de bonuspunten? Probeer dan de geheime code te kraken en de verstopte goudstaven te vinden! De 
GPS Game is inclusief: speluitleg, begeleiding en een prijsje voor het winnende team.  
Tijdsduur   2 uur 
Aantal personen  Vanaf 10 personen, 12 jaar e.o.  
Kosten    € 15,50 p.p. 

Sterrenslag  
De oudere generatie zal het nog kennen van TV, de jongere generatie zal het 
misschien een spelencircuit noemen. Het komt er eigenlijk op neer dat de 
teams het tegen elkaar op gaan nemen bij leuke sportieve spelen. Welk team 
presteert het beste op de diverse fysieke en mentale uitdagingen? Sterrenslag 
is inclusief: speluitleg, begeleiding, 6 spellen en een prijsje voor het winnende 
team. 

Tijdsduur   2 uur 
Aantal personen  Vanaf 15 personen, 10 jaar e.o.   
Kosten    € 15,50 p.p. 
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Handboogschieten  
Span de boog en schiet op het doel! Uiteraard starten we met een uitgebreide uitleg, 

om vervolgens een aantal oefenrondes te schieten. Als iedereen de techniek onder de 

knie heeft gaan we schieten voor de punten.  Wie van jullie is een echte Robin Hood?  

Tijdsduur  1 uur 

Aantal personen Vanaf 8 personen, 10 jaar e.o.   

Kosten   € 10,00 p.p. 

 
Bovenstaande prijzen zijn inclusief  begeleiding. Mocht u bij een sportvereniging of klas eigen 
begeleiders hebben, die de Witterzomer-begeleiders deels kunnen vervangen, dan stellen we een 
aparte prijs voor jullie samen (m.u.v. Handboogschieten).  
 

Extra   
 
Eten & Drinken  
Natuurlijk zijn ALLE activiteiten uitstekend te combineren met een hapje en/of een drankje of een diner 

in De Brasserie of Skik. Koffie met gebak, een drankje met bittergarnituur of een lunch of diner, er zijn 

verschillende mogelijkheden! Tevens kunnen we buffetten verzorgen in uw accommodatie.  

 

Kinderfeestjes 
De groepsactiviteiten in deze flyer zijn gericht op alle leeftijden, maar we hebben 

ook een heel assortiment aan kinderfeestjes! Een kinderfeestje op Witterzomer 

kun je vieren in onze indoorspeeltuin Skik. Voor meer informatie over de 

verschillende mogelijkheden kunt u kijken op bijskik.nl/.  
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